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Förlängning av igångsättningstid 

Beslut 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förlänger igångsättningstiden 
i tillståndsbeslut från den 16 november 2017 (dnr 551-36601-16) rörande  
Jo Em Lantbruk i Häglinge ABs (nedan kallad sökanden) verksamhet inom 
fastigheten Ynglingarum 6:19 i Hässleholms kommun. 
 
Den avsedda verksamheten ska ha satts igång senast den 16 november 2024 annars 
förfaller tillståndet i de delar som inte är igångsatta. 
 
Detta beslut gäller när det har fått laga kraft. 

Delgivning och överklagande 

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar, se bilaga. 

Redogörelse för ärendet 

Gällande tillstånd 

Miljöprövningsdelegationen lämnade den 16 november 2017 (dnr 551-36601-16) 
tillstånd enligt miljöbalken till djurhållande verksamhet på fastigheten 
Ynglingarum 6:19 i Hässleholms kommun. Tillståndet gäller för anläggning med 
djurhållning motsvarande 185 000 platser för fjäderfä. Verksamheten får alternera 
mellan fjäderfäslagen, slaktkyckling, unghöns och kalkon.  
 
Den med tillståndet avsedda verksamheten skulle ha satts igång senast fem år efter 
tillståndet fick laga kraft. Tillståndet fick laga kraft den 21 december 2017.  
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Ansökan 

Sökanden yrkar att igångsättningstiden ska förlängas med två år dvs. till den 
16 november 2024. 

Ärendets handläggning 

Ärendet har kungjorts i ortstidning. Inga synpunkter har kommit in från 
allmänheten.  
 
Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande.  

Sökandens redovisning 

Av inkommen ansökan om förlängd igångsättningstid framgår i huvudsak följande. 
 
Sökanden har tagit sitt tillstånd i bruk och driver idag slaktkycklingproduktion i en 
nybyggd stallbyggnad. Stallbyggnaden motsvarar 75 procent av den maximala 
stallyta som prövades i tillståndsansökan. Med anledning av att sökanden inom den 
beslutade igångsättningstiden om fem år inte hinner bygga den resterande stalldelen 
önskar sökanden att tiden för att nå full produktion förlängs.  
 
Sökandens avsikt är att bygga för maximal stallyta enligt beslutet men leverantören 
av stallbyggnaden bedömde att de inom rimlig tid, vid rådande brist på 
byggnadsmaterial, enbart kunde garantera att få klart en mindre stallbyggnad. 
Anledningen till den rådande bristen på byggnadsmaterial var att mycket av 
materialet, främst den plåt som behövs för stallbyggnaden, vid byggtillfället var fast 
på båtar på grund av covidpandemin och de restriktioner som rådde.  
 
En förlängd igångsättningstid för att nå full produktion innebär ingen skillnad i den 
samlade miljöpåverkan från verksamheten som beskrivits och prövats inför beslut 
om tillstånd. Stallet är placerat enligt den situationsplan som beslutet hänvisar till 
och stalltekniken är så som beskrivits i ansökan. Anledningen till två års förlängning 
är att de på så sätt har möjlighet att hamna rätt så att de inte behöver schakta på 
vintern. 

Yttranden 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande. Länsstyrelsen tillstyrker bolagets ansökan om 
förlängd igångsättningstid. Länsstyrelsen anser att sökanden angett giltiga skäl, bl.a. 
effekterna av covidpandemin, för dröjsmålet. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholms kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har anfört bl.a. följande. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har inget att erinra gällande förlängd igångsättningstid för 
delar av gällande tillstånd och tillstyrker ansökan. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 
Av 24 kap. 2 § miljöbalken framgår att ett tillstånd förfaller om tillståndshavaren 
inte iakttar de bestämmelser som har meddelats i tillståndsbeslutet i fråga om tid 
inom vilka arbetena ska vara utförda eller den tid inom vilken igångsättning ska ha 
skett. Om tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att 
synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller, kan tillstånds-
myndigheten förlänga tiden med högst tio år. Tillståndsmyndigheten får föreskriva 
nya eller strängare villkor efter vad som är skäligt. Ansökan om förlängning ska 
göras innan den föreskrivna tiden har gått ut. 
 
Ansökan om förlängning av igångsättningstiden har kommit in inom föreskriven tid.  
 
Sökanden har angett att utbyggnaden av verksamheten inte kunnat genomföras som 
planerat med anledning av att det, vid byggtillfället, saknats byggnadsmaterial på 
grund av covidpandemin. Det har således endast varit möjligt att bygga ut en del av 
verksamheten. Ingen av remissinstanserna motsätter sig att en förlängning av 
igångsättningstiden görs i enlighet med sökandens begäran.  
 
Miljöprövningsdelegationen anser att det sökanden har angett visar att det föreligger 
giltiga skäl för dröjsmålet. Miljöprövningsdelegationen anser därför att 
igångsättningstiden kan förlängas i enlighet med sökandens yrkande. Inga 
förändringar i verksamhetens omgivning har skett sedan beslutet om tillstånd 
erhölls. Villkoren i gällande tillstånd bedöms uppfylla de krav som behövs för att 
förebygga, hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Miljöprövningsdelegationen finner därför ingen 
anledning att föreskriva nya eller strängare villkor för verksamheten.  
 
Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. 
I beslutet har deltagit Sara Lundquist, ordförande och Charlotte Jönsson, 
miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Anders Bertholdsson, 
Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning. 
 
 
Sara Lundquist  Charlotte Jönsson 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 

www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-

personuppgifter.html. 

Bilaga 

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar  

Exp. till: 

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se  
Hässleholms kommun, kommunen@hassleholm.se 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholms kommun, 
miljonamnden@hassleholm.se 
Länsstyrelsen Skåne 
Aktförvararen 
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BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 
49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom 
kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härefter införas i Post- och Inrikes 
Tidningar och i tidningarna Kristianstadsbladet/Norra Skåne 
 
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö, samt översänds till 
aktförvararen Kommunledningsförvaltningen, 261 80 HÄSSLEHOLM  
 
Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till Hässleholms kommun, till 
Naturvårdsverket, till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda 
aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.  
 
Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om 
kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i 
rätt tid.  
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till 
skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 
 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och 
hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet 
ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni 
har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med 
detta. 
 
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast den 16 mars 2023. Överklagande 
av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 2 mars 2023. 
Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen,  
tfn 010-224 10 00 (växel). 
 
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd   
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